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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä työntekijäkokemukseen vuokratyön kon-
tekstissa, sekä tarkastella vuokratyöntekijäkokemuksen kehittämistä palautteen kysymisen keinoin. Opin-
näytetyö koostuu kahdesta osasta, tietoperustasta ja kehittämistehtävästä. Tutkimustehtävänä oli selvittää 
millaisia teemoja tulisi kehittämistehtävän palautetyökalussa käsitellä, jotta Henkilöstövuokrausyritys voisi 
kehittää vuokratyöntekijäkokemustaan. 

Tietoperustassa selvitettiin henkilöstövuokrauksen ominaispiirteitä ja työntekijöiden kokemia haasteita. 
Koettuja haasteita olivat vuokratyön huono maine, työn epävarmuus ja sitoutumisen vaikeus sekä vakitui-
sen työn kaipuu. Tietoperustassa perehdyttiin kirjallisuuden kautta myös työntekijäkokemuksen käsittee-
seen. Työntekijäkokemus koostuu kolmesta toimintaympäristöstä: fyysisestä, teknologisesta ja kulttuu-
riympäristöstä. Näiden pohjana toimii yrityksen toiminta-ajatus. 

Vuokratyöntekijöiden kokemien haasteiden ja työntekijäkokemusta rakentavien elementtien pohjalta 
muodostettiin erilaisia teemoja, joita hyödynnettiin palautetyökalun kysymysten laadinnassa. Palautetyö-
kalussa kysyttäviksi teemoiksi nostettiin tavoitteet ja kehittyminen, esimiestyö ja johtaminen, vuorovaiku-
tus ja yhteistyö, sekä ohjelmisto ja välineistö.  

Palautetyökalun tarkoituksena oli parantaa tiedon kulkua kolmikantaisessa vuokratyösuhteessa. Palautetta 
kysyttiin toimeksiantajayrityksen vuokratyöntekijöiltä ja saatua tietoa hyödynnettiin osana yrityksen kehi-
tyskeskusteluja ja laatupalavereja. Palautetyökalun keräämistä vastauksista onnistuttiin saamaan kaivattua 
tietoa työntekijöiden oloista ulkopuolisessa käyttäjäyrityksessä.  

Työn tuloksena todettiin, että työntekijäkokemuksen kehittäminen kolmikantaisessa henkilöstövuokrauk-
sessa on ristiriitaista sen monialaisuuden vuoksi. Työvoimapulan ja kovan kilpailun vuoksi työntekijäkoke-
muksen kehittäminen on perusteltua. Hyvä työntekijäkokemus voi olla kilpailuetu. Työntekijäkokemusta 
voidaan kehittää silloin toiminnassa, joka tapahtuu vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä. 
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The purpose of this functional thesis was to familiarize with the concept of employee experience and utilize 
it in the context of the staff leasing as well as to develop the employee experience of agency workers by 
asking them for feedback. The thesis includes two parts, a theoretical base and a development task. The 
idea of the development task was to create a feedback survey that could help the client of the thesis, a 
Staff Leasing Company, to improve its agency workers’ employee experience.  

The aim in the theoretical base was to find out what kind of themes should be asked in the feedback survey. 
The theoretical base explored the character of staff leasing and the challenges experienced by the agency 
workers. Major challenges were unpredictable job, commitment difficulties and strong prejudices towards 
staff leasing. The concept of employee experience was also explored through literature. Employee experi-
ence consists of three operating environments: physical, technological, and cultural. The company's busi-
ness idea, values and mission form the foundation of these environments. 

Topics in the feedback survey were based on the experienced challenges and the environments of em-
ployee experience. The topics were personal goals and progress, managerial work and leadership, interac-
tion and collaboration, and software and tools. The feedback survey was designed to find out agency work-
ers’ experiences under the auspices of a third party, to improve the flow of information in a tripartite rela-
tionship. The staff leasing company’s aim was to utilize responses as part of its performance reviews and 
quality audits. Gathered responses provided useful information about the circumstances of agency work-
ers. 

As a result of the thesis, it was found that development of employee experience in tripartite staff leasing 
is complex and challenging. However, employee experience can be developed in a relationship between 
agency workers and the staff leasing company. Due to tough competition for labor, the development of 
employee experience is justified. Good employee experience can be a major competitive advantage. 
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Symboliluettelo 

 

käyttäjäyritys  Yritys, jonka alaisuudessa vuokratyöntekijä suorittaa työnsä. 

sitoutuminen Emotionaalinen tunneside, jota työntekijä kokee työtään, työnantajaor-

ganisaatiotaan ja sen tavoitteita kohtaan, ja tämän tunnesiteen luomi-

nen. (eng. employee engagement) (BusinesDictionary, n.d.) 

työntekijäkokemus  Kaikkien odotusten, kokemusten ja tuntemusten summa, joita työntekijä 

kokee suhteessa työnantajatahoonsa työn haun alkamisesta työsuhteen 

päättymiseen, sekä näihin odotuksiin ja kokemuksiin liittyvät yrityksen 

suunnitelmat ja toimet. (eng. employee experience) (Franz, 2019; Mor-

gan, 2017b; Yohn, 2018.) 

vuokratyö Kolmikantainen työsopimuksen muoto, jossa osapuolina ovat vuokra-

työntekijä, vuokrausyritys ja käyttäjäyritys. (Hietala, Kaivanto & Schön, 

2014, 13 - 14.) 

vuokrausyritys Vuokratyöntekijöiden kanssa työsuhteen solmiva taho, jonka tarkoituk-

sena on asettaa työntekijät toimimaan käyttäjäyrityksen alaisuudessa. 
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1 Johdanto 

Henkilöstöjohtamisessa painopiste on ollut pitkään henkilöstön sitouttamisessa. Yritykset ovat 

viimeisen vuosikymmenen aikana satsanneet paljon erilaisiin henkilöstön sitouttamisohjelmiin 

työntekijöiden työssä viihtymisen parantamiseksi. Viime aikoina on kuitenkin havahduttu siihen, 

että laajoista toimenpiteistä huolimatta sitoutumisen taso on laskenut. Tämä on maailmanlaajui-

nen ilmiö. Sitouttamistoimien sijaan henkilöstöjohtamisen näkökulma on kääntynyt kohti koko-

naisvaltaisempaa työntekijäkokemuksen ajattelua. (Morgan, 2017b, 5-7).  

Työntekijäkokemuksella tarkoitetaan kaikkia niitä tuntemuksia, ajatuksia ja mielikuvia, joita työn-

tekijä kokee suhteessaan työnantajayritykseensä (Franz, 2019). Tämä ajatusmalli ei ole uusi, 

mutta siihen on johdon tasolla havahduttu työhyvinvoinnin ja sitouttamisen yhteydessä. Sitout-

tamisen keinojen puutteelliset vaikutukset ovat suunnanneet katsetta kokonaisvaltaiseen työn-

tekijäkokemukseen ja sen merkittävään rooliin esimerkiksi asiakaskokemuksen ja työnantajamie-

likuvan taustalla. Tässä opinnäytetyössä perehdytään työntekijäkokemuksen aiheeseen henkilös-

tövuokrauksen toimialan ja vuokratyöntekijöiden kokemien haasteiden kautta. 

Henkilöstövuokrauksen kolmikantainen työsuhde on hyvin erilainen ympäristö työntekijäkoke-

muksen kehittämiselle. Suhde sisältää monia haasteita ja yksi merkittävimmistä haasteista on 

työntekijöiden matala sitoutumisaste ja suuri vaihtuvuus. Työ on satunnaista ja keikkaluontoista, 

mikä luo jatkuvaa epävarmuutta tulojen ja osaavan henkilökunnan saatavuudesta. Jotta työnte-

kijät saataisiin pysymään työssään pidempään, on selvitettävä ne syyt, joiden vuoksi työntekijät 

haluavat työtään vaihtaa. Puuttumalla työssä ilmeneviin ongelmiin, voidaan vaikuttaa työnteki-

jöiden kokemuksiin päivittäisessä työssä. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva Henkilöstövuokrausyritys halusi parantaa tiedonkulkua 

kolmikantaisessa työsuhteessa. Vuokratyösuhteessa työskentelevät työntekijät kaipasivat enem-

män palautetta tekemästään työstä. Tämä selvisi niin toimeksiantajan 2017 teettämästä työtyy-

tyväisyyskyselystä, kuin Henkilöstöpalveluyritysten liiton vuonna 2018 tekemästä selvityksestä, ja 

toimi alkusysäyksenä palauteprosessin kehittämiselle. Myös henkilöstövuokrausyritys kaipasi 

enemmän tietoa työntekijöidensä olosuhteista ulkopuolisen käyttäjäyrityksen alaisuudessa. Hei-

dän käyttöönsä luotiin palautetyökalu, jonka avulla voitiin tarkastella työntekijöiden kokemuksia 

eri käyttäjäyrityksien palveluksessa.  
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1.1 Toimeksiantaja 

Kehittämistehtävän toimeksiantajana toimii Etelä-Suomessa operoiva keskisuuri henkilöstöpalve-

lualan yritys, joka on erikoistunut muun muassa teollisuusalan ja toimihenkilötason henkilöstö-

vuokraukseen. Sen palvelutarjontaan kuuluvat henkilöstövuokrauksen lisäksi rekrytoinnit, suora-

haut sekä muut henkilöstöalan konsultointitehtävät. Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajaan vii-

tataan Henkilöstövuokrausyrityksenä tai toimeksiantajana.  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on vuokratyön työntekijäkokemuksen kehittämi-

nen palautteen keinoin. Opinnäytetyössä pyritään muodostamaan käsitys siitä, millaisia haasteita 

vuokratyön konteksti tuo työntekijäkokemuksen kehittämiselle. Työssä keskitytään työntekijäko-

kemuksen teorian ja vuokratyön kokemusten välisiin havaintoihin ja tätä tietoa sovelletaan kehit-

tämistehtävänä olevaan palautetyökaluun. Tutkimustehtävänä on selvittää millaisia teemoja tu-

lisi palautetyökalussa käsitellä, jotta Henkilöstövuokrausyritys voisi kehittää vuokratyöntekijäko-

kemustaan. 

Opinnäytetyön teoriaperusta rakentuu työntekijäkokemuksesta ja henkilöstövuokrauksesta. 

Opinnäytetyön kehittämistehtävän aihe käsittelee palautteen keräämistä osana työntekijäkoke-

muksen kehittämistä (kuva 1).  

 

Kuva 1. Opinnäytetyön tietoperustan viitekehys 
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Kokonaisuuden lähtökohtana toimii vuokratyön ominaisuudet ja työntekijän kokemat haasteet. 

Tästä toimintaympäristöstä käsin tarkastellaan työntekijäkokemusta ja sen alakäsitteeksi asetet-

tua sitouttamista, joka usein on motiivi työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Näkökulma tar-

kennetaan lopuksi kohti palautteenantoa ja sen merkitystä työntekijäkokemuksen kehittämi-

sessä. Tämän pohjalta kehittämistehtävässä hahmotellaan palautetyökalu Henkilöstövuokraus-

yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Koska opinnäytetyössä halutaan ymmärtää enemmän työn-

tekijöiden kokemuksia, työn näkökulma painottuu vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen väli-

seen suhteeseen. Käyttäjäyrityksen näkökulma jää vähemmälle tarkastelulle tässä opinnäyte-

työssä.  

1.3 Kehittämistehtävä 

Vuokratyöntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi haluttiin selvittää päivittäisessä työssä ja Hen-

kilöstövuokrausyrityksen toiminnassa ilmeneviä haasteita. Yksi haasteista oli, että vuokratyönte-

kijät kokivat saavansa heikosti palautetta työstään. Tämä selvisi niin toimeksiantajan 2017 teet-

tämästä työtyytyväisyyskyselystä, kuin Henkilöstöpalveluyritysten liiton vuonna 2018 tekemästä 

selvityksestä. Myös Henkilöstövuokrausyritys kaipasi tietoa työntekijöidensä olosuhteista sekä 

palautetta omasta toiminnastaan. Henkilöstövuokrausyritys halusi tarttua palautteen välittämi-

seen ja löytää siten keinoja työntekijöidensä sitouttamiseksi sekä palvelunsa parantamiseksi.  

Opinnäytetyön kehittämistehtävän tavoitteena oli toteuttaa palautteenkeruutyökalu, joka huo-

mioisi palautteen kysymisen ja välittämisen kolmikantaisessa vuokratyösuhteessa. Tavoitteena 

oli tuoda esille työhön liittyviä haasteita ja kokemuksia vuokratyöntekijän näkökulmasta. Saatua 

palautetta voitaisi hyödyntää osana Henkilöstövuokrausyrityksessä käytäviä kehityskeskusteluja 

ja laatupalavereja. Henkilöstövuokrausyritys pystyisi siten huomioimaan tarkemmin yrityksen ja 

yksilöiden tarpeita omassa toiminnassaan ja kehittämään palveluaan. 
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2 Henkilöstövuokraus ja vuokratyö 

Työelämän digitalisaation ja globalisaation murroksessa henkilöstövuokraus on vahvistanut ase-

maansa työskentelymuotona sen tarjoaman joustavuuden vuoksi. Henkilöstöpalvelualan liike-

vaihdosta jo 80 % muodostuu henkilöstövuokrauksesta. Ala on ollut pitkään kasvussa. Toimialan 

kokonaisliikevaihto kasvoi maaliskuusta 2017 vuoden 2018 maaliskuuhun 14 % lyöden samalla 

läpi edellisen huippunsa, joka koettiin 2005 – 2007. (Talouselämä, 2018.)  

Vuokratyö jakaa mielipiteitä, sillä lain antama suoja on koettu heikommaksi verrattuna vakitui-

seen työsuhteeseen. Uutisoinnit huonommasta palkkauksesta ja vilpillisistä toimijoista ovat muo-

vanneet vuokratyön mainetta rankalla kädellä. Kuitenkin vuokratyösuhteessa työskentelevät ovat 

nähneet määräaikaisuudessa ja joustavuudessa paljon positiivisiakin puolia.  

Tässä luvussa pureudutaan henkilöstövuokraustoimialan käsitteistöön tarkemmin, sekä selvite-

tään vuokratyön ominaisuuksia ja erityispiirteitä. Näkökulma kohdistetaan työntekijöihin, jotta 

saadaan selville tuntemuksia ja ajatuksia vuokratyön tekemisestä ja taustoista. Luvussa selkeyte-

tään toimiala ja olosuhteet, joissa työntekijäkokemusta lähdetään myöhemmin tarkastelemaan. 

2.1 Vuokratyön tarkoitus ja kolmikantaisuus 

Vuokratyön suurin ero perinteisiksi koettuihin työsuhteisiin on sen kolmikantaisuus. Järjestelyso-

pimuksen kolme osapuolta ovat käyttäjäyritys, vuokratyöntekijä ja henkilöstövuokrausyritys. 

Vuokratyöllä tarkoitetaan sellaista järjestelyä, jossa vuokrausyritys siirtää vastiketta vastaan 

oman työntekijänsä toisen yrityksen palvelukseen. Vuokratyöntekijä on siten vuokrausyritykseen 

työsuhteeseen palkattu työntekijä, joka työskentelee käyttäjäyrityksen alaisuudessa tämän aset-

tamassa työtehtävässä. Työnantajan juridinen vastuu kohdistuu erinäisin säädöksin vuokrausyri-

tyksen ja käyttäjäyrityksen kesken. (Hietala, Kaivanto & Schön, 2014, 13 - 14, 25.) 

Vuokratyön perimmäisenä tarkoituksena on saada nopeasti työvoimaa silloin, kun työmäärä ylit-

tää oman henkilöstön kapasiteetin. Tällöin puhutaan ruuhkahuipuista, joita pyritään tasoitta-

maan vuokratulla työvoimalla. (Hakonen N, Hakonen A, Hulkko-Nyman & Ylikorkala, 2014, 208.) 

Esimerkiksi teollisuusyritys voi suuren tilauksen saatuaan saada apua nopeasti vuokrausyrityksen 

verkostoista ja palkata vuokratyöntekijöitä oman henkilöstönsä tueksi. Työjaksot voivat vaihdella 
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yhden työvuoron mittaisista tuurausvuoroista muutaman kuukauden sopimuksiin, tai sitä pidem-

piin jaksoihin. 

Vuokratyön avulla saadaan kuitenkin myös työllistettyä sellaisia henkilöitä, jotka eivät syystä tai 

toisesta voi, pysty tai halua työllistyä kokoaikaisesti. Esimerkiksi opiskelijoille joustavat vuorojär-

jestelyt mahdollistavat työssäkäynnin opiskelujen ohella. Vuokratyö on työntekijän näkökulmasta 

helppo ja nopea väylä päästä työelämään, kartuttaa kokemusta tai osoittaa osaamistaan kiinnos-

tavan yrityksen palveluksessa. Työaika ja -paikka ovat joustavia ja työntekijän valittavissa nopeal-

lakin aikataululla. (Hietala ym., 2014, 20.)  

Vuokratyö mahdollistaa myös sellaisten piilotyöpaikkojen täyttämisen, joita kokoaikaisilla sopi-

muksilla ei voitaisi täyttää. Moninaisella vuokratyöllä voidaan koota yhteen osa-aikaisista tai mää-

räaikaisista työsuhteista kokoaikainen, pidempijaksoinen työ. (Hakonen ym, 2014, 208.) Moni 

vuokratyöläinen onkin tyytyväinen juuri työn valittavuuteen ja joustavuuteen (HPL, 2018a). Hen-

kilöstövuokrausta hyödynnetään eniten aloilla, joissa tilausmäärät ja henkilöstön tarve vaihtele-

vat suuresti esimerkiksi sesonkien mukaan. Henkilömäärällisesti suurimpia vuokratyön aloja ovat 

teollisuus, hotelli- ja ravintola-ala, kaupanala sekä varastointi (HPL, 2018a.) Etenkin teollisuuden 

saralla vuokratyön käyttö lisääntyi vuoden 2018 aikana (HPL, 2018b). 

2.2 Vuokratyöntekijöiden koetut haasteet 

Vuokratyösuhteessa kolmen toimijan yhtälössä ilmenee monia sellaisia haasteita, jotka saattavat 

poiketa suuresti perinteisiksi koetuista työsuhdemuodoista, kuten määräaikainen tai vakituinen 

työsuhde. Nämä haasteet vaikuttavat siihen, miten vuokrausyrityksen toimintaa tulisi lähteä ke-

hittämään.  

Ennakkoasenteet ja huono maine 

Vuokratyöllä on ollut pitkään huono maine ja ennakkoluulot henkilöstövuokrausyrityksiä kohtaan 

ovat edelleen voimissaan. Erilaiset yritysten ulkoistamistoimet ja uutisoinnit vuokratyön väärin-

käytöksistä ovat osaltaan vaikuttaneet ennakkoluuloihin. Vuokratyö saatetaan mieltää syste-

maattisena keinona palkkojen polkemiseksi tai työsuhde-etujen heikentämiseksi. (Tyhtilä, 2016.) 

Huonoa mainetta ylläpitää puutteellinen tietous vuokratyöntekijöiden oikeuksista, sekä sitä kos-

kevasta lainsäädännöstä (Hietala, 2018).  



6 

Tämä asennoituminen on kuitenkin ominaisempaa henkilöille, jotka eivät ole kokeilleet vuokra-

työn tekemistä. Vuokratyötä tehneiden keskuudessa kokemukset ovat olleet positiivisempia ver-

rattuna ennakko-odotuksiin ja vuokratyötä jopa suositellaan. (HPL, 2018a.) Henkilöstövuokrauk-

seen liittyvien ennakkoluulojen ja huonon maineen voidaan siis katsoa johtuvan pitkälti tiedon 

puutteesta. 

Vakituisen työsuhteen arvostus ja kaipuu 

Henkilöstöpalvelualojen liiton vuokratyöntekijätutkimuksesta (2018) selviää, että hieman alle 

puolet (44%) vuokratyöntekijöistä ovat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseensa.  Kokemus perustuu 

tyytyväisyyteen seuraavien keikkojen nopeasta saatavuudesta sekä hyväksi koetusta työnanta-

jasta, mutta myös tyytyväisyydestä siihen, että työtä ylipäätään on. Monipuolisen työkokemuk-

sen kartuttaminen koettiin myös tärkeäksi, mutta taustalla oli silti toive vakituisesta työstä. Työn-

tekijät arvostavat myös jatkuvuutta, jonka henkilöstövuokrausyritys toiminnallaan mahdollistaa. 

(HPL 2018 a.) Helppoudesta ja joustavuudesta huolimatta vuokratyö saattaa olla vakituista työtä 

etsivälle se viimeinen haluttu väylä työelämään siirryttäessä. Sitä ei nähdä vaihtoehtona kokoai-

katyölle, vaan työttömyydelle (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2013). 

Epävarmuus 

Yhdeksi merkittävimmistä vuokratyölle ominaisista kokemuksista on epävarmuus ja se heijastuu 

moneen suuntaan. Työntekijää vaivaa jatkuva epävarmuus työn jatkuvuudesta ja tulojen riittä-

vyydestä. Käyttäjäyrityksen, ja osin myös vuokrausyrityksen, näkökulmasta työntekijän sitoutu-

minen ja osaamisen taso voivat olla epävarmuustekijöitä, jotka pahimmillaan johtavat pelkoon 

tuottavuuden alenemisesta.  Käyttäjäyrityksen omalle henkilöstölle vuokratyöntekijöiden käyttö 

voi aiheuttaa epävarmuutta oman vakituisen paikan menettämisestä ja korvattavuudesta, jolloin 

voi esiintyä syrjintää tai suoranaista työpaikkakiusaamista. (Hietala ym. 2014, 22 - 24.)  

Sitoutumisen haasteet 

Määräaikaisten ja usein lyhyidenkin työjaksojen vuoksi suurena haasteena on vuokratyöntekijöi-

den sitoutumisen ja yhteisöllisyyden tunteen vähäisyys. Vuokratyöhön ei välttämättä haluta si-

toutua, koska se koetaan vain läpikulkupaikaksi tai väliaikaiseksi ratkaisuksi. (HPL, 2018a.) Työhön 

sitoutumattomuuden myötä myös työyhteisön merkitys heikkenee. Lyhyissä ja vaihtuvissa sopi-

muksissa kontaktit työtovereiden ja esimiesten kanssa jäävät lyhyiksi, jolloin vakiintuneita suh-

teita vaativa yhteisöllisyyden tunne katoaa. Juuri yhteisöllisyyden tunne on avainasemassa sitou-



7 

tumisen ja sitouttamisen rakentamisessa (Vilkman, 2016). Osa-aikaisuudesta ja oman sitoutumi-

sen tasosta johtuen asema työyhteisössä koetaan vuokratyössä usein huonommaksi, kuin suo-

raan käyttäjäyritykseen palkattuna. (HPL, 2018a.) 
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3 Työntekijäkokemus 

Työntekijäkokemus on noussut henkilöstöjohtamiseen liittyvässä keskustelussa vahvasti esille 

viime vuosina. Se on alettu nähdä yhä enemmän asiakaskokemuksen kehittämisen ja sitouttami-

sen jatkumona, sillä yhteys tyytyväisten asiakkaiden ja työntekijöiden välillä on kiistattomasti to-

distettu. (Yohn, 2018.) Kiristyvässä kilpailussa hyvistä tekijöistä halutaan pitää kiinni, joten yrityk-

set ovat pyrkineet säilyttämään ammattilaiset yrityksessä kehittämällä monipuolisia työsuhde-

etuja ja sitouttamisohjelmia. Sitouttamiskeinot eivät kuitenkaan ole hyvistä aikeista huolimatta 

toimineet halutulla tavalla. Tätä taustaa vasten työntekijäkokemuksen kokonaisvaltainen näke-

mys on ottanut jalansijaa henkilöstöjohtamisessa (Yohn, 2018). 

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin työntekijäkokemuksesta, sitä edeltäneestä ajattelutavan 

muutoksesta ja sen rakentumisesta. Luvussa tarkastellaan myös työntekijäkokemuksen ja sitout-

tamisen välistä suhdetta. Työntekijäkokemusta rakentavia toimintaympäristöjä peilataan lopuksi 

vuokratyön kontekstiin. 

3.1 Työntekijäkokemuksen määritelmä ja ajatus 

Työntekijäkokemuksella (employee experience) tarkoitetaan yhteisvaikutteista kokemusta kai-

kista niistä vuorovaikutustekijöistä, joita työntekijä kokee hänen ja työnantajatahon välisessä 

kanssakäymisessä. Se alkaa ensimmäisestä kontaktista työnhaun alkuvaiheessa ja kestää viimei-

seen kontaktiin työsuhteen päättymistilanteessa. (Franz, 2019; Yohn, 2018.) Työntekijäkokemus 

kattaa työntekijän sekä työnantajan näkökulmat. Sen katsotaan olevan läpileikkaus työntekijöi-

den odotuksista, tarpeista ja toiveista sekä näiden odotusten, tarpeiden ja toiveiden organisaa-

tiotason suunnittelusta (Morgan, 2017b, 8).  

Kiihtyvän globalisaation ja digitalisaation myötä ihmisten ja tiedon liikkuminen on nopeutunut ja 

kilpailu koventunut. Myös käyttäytyminen on muuttunut uusien sukupolvien myötä. Kiristyvillä 

työmarkkinoilla huippuosaajista käydään kovaa kädenvääntöä ja työnantajat joutuvat kilpaile-

maan heistä yhä enemmän. Sitouttamisen keinot eivät enää yksistään saa asiantuntijaa jäämään, 

jos kilpailija tarjoaakin enemmän henkilön elämäntyyliin ja arvoihin sopivaa työtä. (Pendell, 
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2018.) Henkilöstöjohtamisen näkökulma onkin hiljalleen siirtynyt kohti laajempaa työntekijäko-

kemuksen näkökulmaa. Aiemmin tavoitellut työntekijätyytyväisyys ja työhön sitoutuminen näh-

dään vain seurauksina kokonaisvaltaisesta työntekijäkokemusta. (Dukes, 2017.)  

Työntekijäkokemus ei siten tarkoita pelkästään työhön sitoutumista, onnellisuutta tai työnanta-

jabrändin kiillottamista (Yohn, 2018). Työntekijäkokemuksen perimmäisenä ajatuksena on, että 

työn suorittamisen ja pakon sijasta työntekijät haluavat tehdä työtään ja näyttäytyä osana orga-

nisaatiota (Morgan, 2017b, 10). Työntekijäkokemuksella tavoitellaan pitkäaikaista sidettä työn-

antajaan työntekijän koko potentiaalin tiedostamisen ja hyödyntämisen kautta. (Morgan, 2017b, 

23, 25.) Työntekijäkokemuksen ollessa positiivinen, työntekijät voivat tuntea työniloa. Työnilolla 

tarkoitetaan positiivista kokemusta hyvin sujuneesta ja onnistuneesta työstä, jota organisaatio 

tukee riittävillä vaikuttamismahdollisuuksilla, selkeällä organisaatiorakenteella ja johtamisella 

(Aro, 2018, 92).  

3.2 Sitouttaminen osana työntekijäkokemusta 

Työntekijöiden työtä kohtaan tuntema sitoutumisen vähäisyys ja kiihtyvä kilpailu ovat herättä-

neet pohtimaan henkilöstön kehittämistä laajemmasta näkökulmasta, työntekijäkokemuksesta 

käsin. Henkilöstöjohtamisessa eteenpäin vievänä voimana on pitkään ollut sitoutuneiden työnte-

kijöiden tavoittelu. Työhön sitoutumisen taso on kuitenkin suurista investoinneista huolimatta 

laskenut maailmanlaajuisesti. Tämä johtunee siitä, että nopeilla ja usein hätäisilläkin sitouttamis-

toimilla, kuten työsuhde-eduilla tai palkankorotuksilla, on pyritty paikkaamaan työntekijöiden 

tyytymättömyyden tunnetta. Se ei kuitenkaan ole vaikuttanut itse työssä oleviin ongelmakohtiin, 

jotka ovat alun perin olleet tyytymättömyyden taustalla. (Morgan, 2017a.)  

Työntekijän sitoutumisella (employee engagement) tarkoitetaan emotionaalista tunnesidettä, 

jota työntekijä kokee työtään, työnantajaorganisaatiotaan ja sen tavoitteita kohtaan. Tämä hei-

jastuu hänen tapaansa työskennellä ja nähdä vaivaa työnsä eteen. Mitä sitoutuneempi työntekijä 

on, sitä enemmän hän panostaa työhönsä, työyhteisöönsä ja työnantajaansa. (BusinesDictionary, 

n.d.)  

Psykologisella tasolla sitoutuminen rakentuu työn merkityksellisyydestä, riittävistä kehittymis-

mahdollisuuksista ja luottamuksesta johtoon. Usein työntekijät kaipaavat myös onnistumisista 

saatua tunnustusta ja sosiaalista tukea. (Nederström, 2015.) Sitoutunut työntekijä voi olla työs-

sään onnellinen, mutta onnellisuus yksin ei takaa sitoutumista. Onnellisuus voi johtua helposta 
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työstä tai mukavista työtovereista, mutta työntekijän näkemä vaiva työn tavoitteita kohtaan voi 

silti olla minimaalista. Sitoutunut työntekijä ei aina ole onnellinen, mutta välittää lopputuloksesta, 

sillä kokee työllään olevan merkitystä. (Kruse, 2012.) 

Yhteisöllisyyden tunne on yksi merkittävimmistä työhön sitoutumisen tekijöitä. Työntekijä on 

usein sitoutuneempi silloin, kun hän samaistuu yhteisölliseksi koetun tiimin tai organisaation jä-

seneksi. Yhteisöllisyyden puutteen ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat haasteena etenkin sellai-

sessa työssä, jota tehdään kiinteän työympäristön ulkopuolella. (Vilkman, 2016.) Ilmiö korostuu 

etenkin vuokratyössä, jossa työ ja ihmiset vaihtuvat usein. 

Sitouttaminen tai sitouttamistoimet ovat johdon tekemiä toimintaratkaisuja henkilöstön sitoutu-

misen parantamiseksi. Sitouttamisen taustalla on organisaation halu pitää henkilöstössään kyvyk-

käimmät työntekijät ja estää heitä poistumasta toisen yrityksen palkkalistoille. Tämä prosessi kat-

taa työntekijän rekrytoinnin, hänen kehittämisensä ja säilyttämisen työyhteisössä. (Nederström, 

2015.)  

Nopeilla sitouttamisen keinoilla, kuten ilmaisilla lounailla tai muilla työsuhde-eduilla, on helppo 

saada aikaiseksi nopeita työntekijän mielentilaa parantavia kokemuksia, jotka osaltaan myös pa-

rantavat sitoutumisen mittaustuloksia (Morgan, 2017, 23). Kuva 2 havainnollistaa sitouttamistoi-

mien ja työntekijän sitoutumisen välistä kiertokulkua, joka on havaittavissa silloin, kun mitataan 

sitoutumisen tasoa esimerkiksi erilaisten työtyytyväisyyskyselyiden avulla.  

 

Kuva 2. Työntekijän sitoutumisen kierto (Morgan, 2017, 23.)  
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Tuore työntekijä on luonnollisesti sitoutunut ja suhtautuu työhönsä positiivisesti. Työhön ja ym-

päristöön totuttuaan työntekijä alkaa usein hiljalleen huomata negatiivisia puolia työssään, sillä 

aiemmin vallinneet mielikuvat haihtuvat kokemusten tieltä. Työntekijöille kohdistetussa tyytyväi-

syystutkimuksessa saatetaan huomata tyytyväisyyden tason lasku, jolloin esimiestasolle kohdis-

tuu paineita sitouttamistoimien tekemiseen. Niiden avulla pystytään piristämään henkilöstöä ja 

parantamaan mittaustuloksia, mutta se ei ole pysyvä ratkaisu henkilöstön kehittämisessä. Puh-

taasti sitouttamiseen tarkoitettujen toimien runsas toisto koetaan myös herkästi manipuloinniksi.  

(Morgan, 2017, 22 - 23.) Organisaation ei siis pitäisi tuijottaa ainoastaan sitoutumisen mittareita, 

sillä ne eivät kerro koko totuutta. Sitoutumisen tason mittauksessa suurena riskinä on liiallinen 

keskittyminen lukuihin ja niiden parantamiseen, jolloin itse toiminnan kehittäminen laantuu. 

(Temkin, 2016.) 

On olemassa useita syitä sille, miksi pelkästään sitouttamisen ajatteleminen ja sitouttamistoimien 

tekeminen ei ole riittävän kauaskantoinen näkemys työntekijöiden pysyvyyden kannalta. Sitoutu-

minen ei ole irrallisesti kehitettävä osa-alue, vaan luonnollinen seuraus hyvästä työtekijäkoke-

muksesta. (Morgan 2017b, 21, 24.)  

3.3 Työntekijäkokemuksen rakentuminen  

Morganin tutkimusten (2017b, 12) mukaan työntekijäkokemus koostuu kolmesta työympäristö-

tekijästä: yrityksen kulttuuriympäristöstä, teknologisesta ympäristöstä ja fyysisestä ympäristöstä 

(kuva 3). Tämän kolmijaottelun kivijalkana toimii yrityksen toiminta-ajatus eli se, miksi yritys on 

olemassa.  

 

Kuva 3. Työntekijäkokemusta rakentavat elementit (mukaillen Morgan, 2017b, 57).  



12 

Toiminta-ajatus vaikuttaa siihen, miten kulttuuri, teknologinen ja fyysinen ympäristö muodostu-

vat. Nämä kaikki vaikuttavat kiinteästi toisiinsa. Teknologisen ympäristön olemassaolo riippuu 

siitä, miten yritys toimii. Fyysistä ympäristöä ei ole olemassa, ellei yritys sitä tee. Yrityksen kult-

tuuriympäristö taas on kuin ilmaa, sillä se on koko ajan ympärillämme riippumatta siitä, ollaanko 

siitä edes tietoisia. (Morgan, 2017b, 51, 89.) 

Morganin malli kuvaa työntekijäkokemuksen muodostumista hyvin laajassa mittakaavassa. IBM 

Smarter Workforce Institute ja Globoforce Workhuman Research Institute ovat kuitenkin tutki-

muksissaan muodostaneet tarkemman työntekijäkokemuksen mallin, joka perustuu johtajuuteen 

(2016, 3-4).  

 

Kuva 4. Inhimillisen työpaikan käytäntöjen muodostama työntekijäkokemus (mukaillen IBM & 

Globoforce, 2016, 3-4.) 

Positiivinen työntekijäkokemus rakentuu inhimillisen työympäristön käytännöiksi kutsutuista toi-

mista, kuten työntekijöiden välisistä suhteista, työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta, voi-

maantumisen kokemuksista sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta (kuva 4). Näihin piir-

teisiin perustuen hyvä työntekijäkokemus muodostuu viidestä osa-alueesta: yhteenkuuluvuu-

desta, tarkoituksesta, saavutuksista, onnellisuudesta ja työnilosta. (IBM & Globoforce, 2016, 3-4.)  

IBM:n ja Globoforcen malli täydentää Morganin mallia etenkin kulttuuriympäristön osalta. Se kat-

taa myös paljon samoja elementtejä sitoutumisen kokemuksen kanssa. Työntekijäkokemus sekä 

sitoutuminen ovat molemmat seurausta vallitsevasta tilanteesta, jossa työntekijät kokevat työs-

sään luottamusta, merkityksellisyyttä sekä sosiaalista tukea. 
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3.4 Työntekijäkokemuksen kolme toimintaympäristöä 

Työntekijäkokemus kattaa kaiken, mitä organisaatiossa tapahtuu. Jotta käsitettä olisi helpompaa 

havainnoida, se on jaettu kolmeen toimintaympäristöön. Näiden toimintaympäristöjen pohjana 

ovat yrityksen toiminta-ajatus ja arvot, jotka kertovat miksi yritys on olemassa ja mitä se toimin-

nallaan haluaa saavuttaa. (Morgan, 2017b, 9, 54.) 

Fyysinen toimintaympäristö 

Fyysinen työympäristö (physical environment) on se tila, jossa työntekijä työskentelee. Se kattaa 

toimistotilan jokaisen esineen ja sen, kuinka viihtyisänä, monipuolisena ja ennen kaikkea tarkoi-

tuksenmukaisena tila koetaan. Miellyttävän työympäristön on havaittu muun muassa vaikuttavan 

työntekijään positiivisesti parantaen luovuutta ja sitoutumista organisaatioon. Työntekijäkoke-

muksen näkökulmasta tarkasteltuna fyysinen työympäristö koetaan mielekkääksi silloin, jos se on 

työhön nähden sopivan joustava ja heijastaa organisaation arvoja. (Morgan, 2017b, 59, 63.) 

Teknologinen toimintaympäristö 

Teknologisen ympäristön (technological environment) muodostavat työssä käytettävät sovelluk-

set, ohjelmistot, laitteistot, sekä niiden muotoilut. Teknologian yleistyessä sen merkitys on kas-

vanut valtavasti, sillä kaikki työhön liittyvä kommunikointi, yhteistyö ja itse työn suorittaminen 

vaativat nykyisin teknologiaa. (Morgan, 2017b, 77 - 78.) 

Toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat teknologisen ympäristön tarkkailun kulmakiviä. Hei-

kosti optimoidut, tarkoituksettomat digitaaliset työkalut tai puutteellinen välineistö aiheuttavat 

nopeasti turhautumista, jos ne estävät työntekijää tekemästä laadukasta työtä. Tällä turhautumi-

sella voi olla myös laajempia vaikutuksia. Esimerkiksi ohjelmistojen käyttöoikeuksien rajaaminen 

voi tuoda työtehtävän suorittamiseen turhaan monia yhteydenottovaiheita, jotka aiheuttavat 

turhautumista työn hidastuessa. Tämä turhautuminen heijastuu nopeasti myös työpaikan ihmis-

suhteisiin. (Morgan, 2017b, 14-15, 77 - 78.) Tämän kaltaista turhautumista voidaan minimoida 

kuuntelemalla teknologioiden hankintavaiheissa työntekijöiden mielipiteitä, sillä he ovat tuot-

teen varsinaisia käyttäjiä.  

  



14 

Kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristö (cultural environment) on aineeton kokemus työympäristöstä. Se on organi-

saatiossa vallitseva tunnelma ja kaikki sen eteen tehdyt toimet. Yrityksen kulttuurinen ympäristö 

ilmenee pääasiassa tunteiden kautta. Voidaan puhua myös yrityskulttuurista tai organisaatiokult-

tuurista, jolla tarkoitetaan yrityksessä vallitsevien käytäntöjen ja toimintatapojen kokonaisuutta. 

(Morgan, 2017b, 89.)  

Kulttuuriympäristöä ohjaavat yrityksen arvot ja ne määrittävät, miten työntekijöitä kohdellaan tai 

yritystä johdetaan (Morgan, 2017b, 67). Johtamisen näkökulmasta arvot toimivat liimana yksilöi-

den ja yhteisöjen välillä. Jos yrityksen ja yksilön arvot ovat yhteneväiset, sen vaikuttavammin ne 

realisoituvat käytännön työhön. (Aro, 2018, 47 - 48.) Yhteisten arvojen toteutuessa työntekijät 

voivat kokea kuuluvansa joukkoon ja näkevät mielellään vaivaa työnsä eteen. 

Yrityskulttuurin toimivuudesta kertoo paljon työyhteisön ilmapiiri. Terveessä yrityskulttuurissa 

yritys nähdään positiivisessa valossa ja ilmapiiri on myönteinen, arvostava ja kannustava. Toimiva 

yrityskulttuuri on organisaatiorakenteeltaan selkeä ja työtä tukeva. Selkeät rakenteet ja toimin-

tatavat antavat rauhaa työn tekemiseen, parantavat turvallisuuden tunnetta ja ennustettavuutta. 

(Aro, 2018, 40 - 43.) 

Työntekijöiden sitouttaminen on usein yrityksien motiivina silloin, kun puhutaan työntekijäkoke-

muksen kehittämisestä. Hyvän työntekijäkokemuksen kulttuuriympäristön voidaan ajatella ra-

kentuvan siten samoista asioista, jotka vaikuttavat sitoutumisen kokemukseen. Sitoutuminen on 

silloin hyvin keskeisessä roolissa myös yrityskulttuurissa. 

3.5 Toimintaympäristöt vuokratyössä 

Vuokratyön konteksti aiheuttaa paljon haastetta työntekijäkokemuksen kehittämiselle. Henkilös-

tövuokrauksessa sen kolmikantaisuuden vuoksi toimintaympäristöjen tarkastelu jakautuu vuok-

rausyritykseen ja käyttäjäyritykseen. Työntekijään kohdistuu kahden yrityksen toimintakulttuurit 

ja päivittäiset työtehtävät noudattavat käyttäjäyrityksen toimintatapoja. Työnantajana toimivan 

vuokrausyrityksen kulttuuri välittyy työntekijälle rekrytoinnissa, sopimusneuvotteluissa tai palk-

kahallinnon toimintojen kautta. Kommunikaatio hoituu puhelimitse tai digitaalisten palvelujen 

välityksellä ja kohtaamiset ovat usein satunnaisia ja nopeita. Käyttäjäyritykseen työntekijän yh-

teys on paljon vuokrausyritystä kiinteämpi fyysisen läsnäolon ja yhteisen ajan perusteella. 
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Vuokrausyrityksellä ei välttämättä ole suurta valtaa käyttäjäyrityksessä tapahtuviin päivittäisiin 

toimintoihin, mutta se pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa työntekijöiden kokemuksia pa-

rantavasti. Vuokrausyritys voi aloittaa kehittämistoimet selvittämällä ensin vuokratyössä ilmene-

viä haasteita kysymällä niitä suoraan työntekijöiltä. Kun haasteet on tunnistettu, ongelmia voi-

daan lähteä purkamaan järjestelmällisesti yhdessä käyttäjäyrityksen kanssa. Esteiden poistuessa 

työntekijäkokemus parantuu ja myös luottamus vuokrausyritystä kohtaan lisääntyy, kun huoma-

taan, että työntekijät ovat tulleet kuulluksi. 

Vuokratyön vaihtuvan luonteen vuoksi fyysisen työympäristön tarkastelulla ei ole suurta merki-

tystä tämän opinnäytetyön kannalta. Henkilöstövuokrausyrityksen toimivalta suhteessa käyttä-

jäyritykseen on konsultoiva, sillä työympäristöstä vastaava käyttäjäyritys on itse vastuussa työti-

lojen toimivuudesta.  

Teknologisen ympäristön kohdalla voidaan ensisijaisesti tarkastella vuokrausyrityksen hyödyntä-

miä digitaalisia palveluja. Esimerkiksi se, miten henkilöstövuokrausyritys kommunikoi työpai-

koista tai hoitaa palkanmaksuun liittyviä asioita, vaatii usein jonkin digitaalisen alustan käyt-

töönsä. Näiden digitaalisten välineiden kohdalla tulisikin arvioida niiden tarkoituksenmukaisuutta 

molempien osapuolten näkökulmasta.  
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4 Työntekijäkokemuksen kehittäminen palautteen keinoin 

Vahvoista ennakkoluuloistaan huolimatta vuokratyöntekijät näkevät työsuhteensa usein positii-

visessa valossa, kun ovat sitä jonkin aikaa tehneet. Koska pääsääntöisesti työtä tehtäisi mieluiten 

suoraan yritykseen palkattuna, voi kynnys vuokratyön jättämiseen olla hyvistä kokemuksista huo-

limatta erittäin matala. Vuokratyöntekijäkokemusta tarkasteltaessa esille nousee epävarmuuden 

lisäksi myös tasapuolisen kohtelun ja yhteisöllisyyden kaipuu. 

Suuri vaihtuvuus teetettävän työn, työtovereiden, työpaikkojen ja sopimusten piirissä luo ilmapii-

rin, jota voi olla haastavaa vakauttaa. Työntekijäkokemusta ajatellessa kiintopiste on tällöin luo-

tava vuokrausyritykseen, jotta työntekijät kokisivat saavansa apua ja tukea sitä tarvittaessa. Kom-

munikaation helpottaminen vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen välillä voi olla ensimmäinen 

askel vuokratyöntekijäkokemuksen kehittämisessä.  

Tässä luvussa käsitellään vuokratyöntekijäkokemuksen kehittämistä palautteen kysymisen kei-

noin. Lopuksi tarkastellaan työntekijöiden sitoutumista mittaavan employee net promoter scoren 

eli eNPS:n-arvon toimintaa. 

4.1 Palaute työntekijäkokemuksen kehittämisessä 

Kuten yrityksen kulttuuri vaikuttaa työntekijäkokemukseen, se vaikuttaa myös siihen, miten pa-

lautetta käsitellään työyhteisössä (Kupias, Peltoja & Saloranta, 2013). Palaute on sanallista tai sa-

natonta viestintää, joka ilmaisee toiminnasta seurannutta reaktiota. Palaute auttaa vastaanotta-

jaa, kuten henkilöä, tiimiä tai organisaatiota, näkemään toimintansa, sen seuraukset ja vaikutuk-

set toisten silmin. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen, 2014, 11, 63.) 

Yritys voi vaikuttaa työntekijäkokemukseen esimerkiksi palautekulttuuria kehittämällä.  Palaute-

kulttuurilla tarkoitetaan yrityksessä vallitsevia palautteen antamisen tiedostettuja tai tiedosta-

mattomia tapoja, jotka ovat muodostuneet ajan saatossa (Kupias ym., 2013).  Luomalla keskuste-

levaa ilmapiiriä yritys vahvistaa luottamusta työntekijöiden ja esimiesten välillä, jolloin palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen koetaan positiiviseksi ja merkittäväksi. Työntekijöiltä saadun pa-

lautteen avulla voidaan kehittää työympäristöä ja johtamista kaikille osapuolille suotuisampaan 

suuntaan.  
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Työntekijäkokemuksen kehittämisen edellytyksenä on, että organisaatio tuntee työntekijänsä ja 

sen, mitä juuri he arvostavat. (Morgan, 2017b, 9.) Ilman työntekijöiden näkökulmaa toiminnan 

kehittäminen on sattumanvaraista, jolloin myös tuloksista saatava hyöty ei täytä tavoitteita. Paras 

vastaamaan siihen, mitä toiminnassa tulisi kehittää, on juuri työntekijä itse. Kysymällä palautetta 

yrityksen toiminnasta, johtamisesta tai käytännön työstä, yritys saa arvokasta tietoa vallitsevasta 

tilanteesta. Rohkaisemalla työntekijöitä ja esimiehiä jatkuvaan keskusteluun voidaan luoda kan-

nustava palautekulttuuri sekä pysyvät rakenteet toiminnan kehittämiselle. 

Työntekijäkokemuksen kannalta on varsin merkityksellistä, että työntekijöiden ja työnantajan vä-

lillä on jonkinlainen mekanismi reaaliaikaiseen palautteenantoon. Pelkästään kerran vuodessa 

täytettävät työtyytyväisyyskyselyt antavat tietoa liian harvoin, kun digitalisaation myötä muu työ, 

kommunikointi ja yhteistyö rullaavat eteenpäin yhtä nopeammin. Vuosittaisen kyselyn lisäksi vii-

koittainen tai kuukausittainen katsanto työntekijöiden tyytyväisyyden tilaan, niin sanottu työnte-

kijäpulssi, antaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin. (Morgan, 2017b, 178-179.) Silloin voidaan 

luoda yhtenäistä keskustelukulttuuria ja tuoda esille, että työntekijöiden sanaa on kuultu ja halu-

taan kuulla myös jatkossa. 

Kun työntekijöiltä pyydetään palautetta, on ensisijaisen tärkeää, että siihen myös reagoidaan. 

Työnantajaansa ja työyhteisöönsä luottava työntekijä uskaltaa antaa myös rakentavaa palautetta. 

Se on luottamuksen osoitus siitä, että työntekijä uskoo työnantajansa ajattelevan henkilöstönsä 

etuja. Jos palautteeseen reagoidaan liian hitaasti tai ei ollenkaan, se voi rapauttaa työntekijän 

luottamusta. Hän saattaa kokea, ettei häntä arvosteta työntekijänä. Silloin myös koko mielikuva 

yrityksestä voi värittyä negatiiviseksi, mikä voi johtaa välinpitämättömyyteen tai työpaikan vaih-

toon. Sitouttamistoimina tehdyt yhteiset virkistäytymisillat tai kulttuurisetelit eivät tuota halut-

tua tulosta, jos työntekijä ei tunne tulleensa kuulluksi. Turhautuneen asiakkaan lailla työntekijä 

saattaa purkaa tuntojaan tuttavilleen ja kertoa huonoista kokemuksistaan eteenpäin, vahingoit-

taen myös yrityksen mainetta. (McDonald, 2016.) 

4.2 Työntekijäkokemuksen mittaaminen eNPS:n avulla 

Yksi työntekijöiden sitoutumisen mittari on employee Net Promoter Score eli eNPS. Se arvioi vas-

taajan suositteluinnokkuutta asteikolla nollasta kymmeneen kysymällä ”Kuinka todennäköisesti 

suosittelisit yritystämme tuttavallesi tai kollegallesi?”. Vastaukset jaetaan kolmeen segmenttiin: 
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suosittelijoihin (annettu arvosana 9-10), passiivisiin (7-8) ja arvostelijoihin (0-6). Vertailukelpoi-

nen eNPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden 

prosenttiosuudesta. (Pogrebniak, n.d.). Saatua tulosta tulee arvioida ennemmin skaalalla, kuin 

tarkalla luvulla, sillä se saattaa asettaa turhaan paineita luvun parantamiselle vieden fokusta pois 

itse toiminnan kehittämisestä. (Temkin, 2016.) 

eNPS noudattaa samoja periaatteita kuin asiakasuskollisuutta mittaava NPS (Net Promoter Score). 

Molemmat selvittävät sitoutumista kohteeseen, mutta usein näitä kohderyhmiä varten yrityksellä 

on olemassa täysin erilaiset toimintarakenteet. Työntekijöiden eNPS-arvo on usein asiakkaiden 

NPS-arvoa alhaisempi, sillä työntekijöiden suhde yritykseen on asiakkaita kiinteämpi. Yrityksen 

toimia saatetaan arvostella ankarammin, kun nähdään toiminnot yhtiön sisältä käsin. Kuitenkin 

arvon ollessa positiivinen, voidaan katsoa asioiden olevan hyvällä mallilla. (Marr, n.d.) 

Suositteluinnokkuutta koskevan kysymyksen lisäksi on olennaista selvittää myös syitä suosittelu-

halukkuuden sekä -haluttomuuden taustalla (Pogrebniak, n.d.). Pelkän lukuarvon perusteella seu-

rattua kehitystä ei voida arvioida, sillä vastauksen muodostumiseen vaikuttavat monet seikat. 

Siksi on tärkeää kysyä myös miksi vastaaja antaa kyseisen arvosanan, hyvän tai huonon. Usein 

yritykset kiinnittävät huomiota arvostelijoihin ja asioihin, joista yritystä kritisoidaan. On kuitenkin 

tärkeää tiedostaa se, etteivät arvostelijat ja suosittelijat välttämättä määritä arvosanaansa sa-

moin perustein. Keskittymällä vain ongelmien korjaamiseen saatetaan unohtaa ne hyvät asiat, 

joiden vuoksi yritystä suositellaan. Suomalla näkökulmaa yhtä lailla onnistumisiin ja vahvistamalla 

niitä, voidaan luoda yrityksen henkilöstöön innokkuutta ja parantaa heidänkin sitoutumistaan. 

(Temkin, 2013.) Työntekijöiden suositteluinnokkuutta huomioidessa on mahdollista tuoda tehok-

kaammin esille ne hyväksi havaitut toimintamallit, joita kannattaa soveltaa koko organisaatioon.  
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5 Palautetyökalun kehittäminen 

Opinnäytetyön toimeksiantajan vuonna 2017 teettämässä työtyytyväisyyskyselystä sekä Henki-

löstöpalveluyritysten liiton vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa saatiin selville, että vuokra-

työsuhteessa työskentelevät kaipasivat enemmän palautetta tekemästään työstä. Myös Henki-

löstövuokrausyritys kaipasi enemmän tietoa työntekijöidensä olosuhteista sekä palautetta 

omasta toiminnastaan. Näistä syistä johtuen palautteen kerääminen oli se tapa, jonka avulla työn-

tekijäkokemusta lähdettiin kehittämään. 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä luotiin toimeksiantajalle palautetyökalu, joka koostuu vuok-

ratyöntekijöille kohdistetusta kyselystä. Kyselyn tavoitteena on saattaa Henkilöstövuokrausyri-

tyksen tietoon työpaikkojen mahdollisia haasteita, sekä parantaa palautteen ja tiedon kulkua kol-

men vuokratyösuhteen osapuolen välillä. Palautetyökalun tuloksista saatavaa tietoa haluttiin 

hyödyntää osana Henkilöstövuokrausyrityksessä käytäviä kehityskeskusteluja ja laatupalavereja, 

sekä toiminnan kehittämistä.  

Tässä luvussa käsitellään palautetyökalun suunnittelua ja kehittämisprosessia. Työn pohdinnalli-

sen näkökulman sekä anonymiteetin vuoksi ei katsota tarpeelliseksi sisällyttää työhön palaute-

työkalulla hankittuja vastauksia, vaan painopiste oli työkalun kehittämisessä.  

5.1 Kehittämistehtävän lähtötilanne 

Työn toimeksiantajana toimi keskisuuri teollisuuden henkilöstövuokraukseen keskittynyt henki-

löstöpalvelualan yritys. Palautteen kysyminen työntekijöiltä oli vakiintunut kiinteäksi osaksi tä-

män yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstövuokrausyritys keräsi toistuvasti palautetta omalta hen-

kilöstöltään, vuokratyöntekijöiltään, sekä asiakkailtaan eli käyttäjäyrityksiltä. Vuokratyönteki-

jöiltä kerättiin säännöllisesti palautetta erillistä Feedbackly-palautteenkeruujärjestelmää hyödyn-

täen. Näissä muutaman kysymyksen kyselyissä tarkasteltiin ensisijaisesti kohderyhmän suositte-

luinnokkuutta (NPS) tai yleistunnelmia työstä ja Henkilöstövuokrausyrityksen toiminnasta, kuten 

esimerkiksi rekrytoinnin sujuvuudesta.  

Säännöllisen palautteenannon ohella Henkilöstövuokrausyritys arvioi vuokratyöntekijöiden tun-

nelmia kehityskeskustelujen ja laatupalaverien muodossa. Kehityskeskustelut vuokratyöntekijöi-
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den kanssa toteutettiin puhelimitse tai kasvotusten, ja tällöin pyrittiin selvittämään vuokratyön-

tekijän viihtyvyyden ja osaamisen tasoa sekä henkilökohtaisia tavoitteita. Laatupalaverit asiakkai-

den kanssa käsittelivät pääsääntöisesti tiettyjä ennalta määrättyjä aiheita henkilöstöpalveluiden 

laadusta. Kehityskeskustelujen ja laatupalaverien frekvenssi vaihteli asiakasyrityksen tarpeiden 

mukaan. 

Vuokratyöntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi tämän opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää 

päivittäisessä työssä ja Henkilöstövuokrausyrityksen toiminnassa ilmeneviä haasteita juuri vuok-

ratyöntekijöiden näkökulmasta. Haasteiden tiedostamisen ja niitä korjaavien ehdotusten kautta 

Henkilöstövuokrausyritys voisi lähteä parantamaan vuokratyöhenkilöstön sitoutumisen tasoa. 

Koska sitouttaminen on seurausta kokonaisvaltaisesta työntekijäkokemuksesta, palautteen kysy-

misessä haluttiin huomioida myös laajempi kokemuksellinen näkökulma.  

Palautetyökalun tarkoituksena on tuoda esille kokemustietoa, jota voidaan jatkossa välittää kol-

mikantaisen suhteen osapuolten välillä kehityskeskusteluissa ja laatupalavereissa (kuva 5). Saatua 

tietoa voidaan hyödyntää myös laajemmin Henkilöstövuokrausyrityksen toiminnassa. Kehityskes-

kustelun välityksellä yritys voi kehittää vuokratyöntekijäkokemusta ja laatupalaverien avulla asia-

kaskokemusta. Henkilöstövuokrausyritys pystyisi työkalun avulla huomioimaan tehokkaammin 

yrityksien ja yksilöiden tarpeita. 

 

Kuva 5. Palautteen kulku kolmikantaisessa työsuhteessa ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa 

kehittämistehtävän palautetyökalun avulla 
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5.2 Kehittämistehtävän tavoitteet 

Palautetyökalun tavoitteena oli parantaa palautteen liikkumista etenkin Henkilöstövuokrausyri-

tyksen ja vuokratyöntekijöiden välillä. Palautetyökalusta saatavan tiedon tuli olla kehityskeskus-

teluissa ja laatupalavereissa hyödynnettävää. Tuloksien tuli olla vertailukelpoisia, jotta niistä voisi 

havaita työntekijäkokemuksen kehityssuuntia. 

Feedbackly-alustalle luotavilta kyselylomakkeilta haettiin toistettavuuden lisäksi toimivuutta 

vuokratyöntekijän alasta riippumatta. Kyselyiden tuli olla ymmärrettäviä, helppoja täyttää, sekä 

kysymysten tarkoituksenmukaisia. Lisäksi niiden lähettämisen, käsittelemisen ja analysoinnin toi-

vottiin olevan tarpeeksi yksinkertaista. 

5.3 Palautetyökalun kehittämisprosessi 

Opinnäytetyön aihe rakentui keskusteluissa toimeksiantajan kanssa useamman suunnittelupala-

verin aikana. Henkilöstövuokrausyritys halusi saada enemmän tietoa työntekijöiden tilanteesta, 

joten tuota tietoa lähdettiin selvittämään palautteen kysymisen kautta. Keskustelu sivusi työnte-

kijäkokemusta ja tuo käsite kiinnitti ajankohtaisuudellaan huomioni. Työntekijäkokemuksesta 

muovautui siten ne raamit, jonka kautta palautetta lähdettiin käsittelemään. 

Opinnäytetyön kehittämisprosessin varhaisessa vaiheessa olin yhteydessä Feedbacklyn edusta-

jaan, joka konsultoi ohjelmiston käytöstä ja työntekijäkokemuksesta. Feedbackly on monikanavai-

nen palautteen keräämiseen tarkoitettu applikaatio, jolla voidaan luoda sähköisiä kyselylomak-

keita, sekä havainnoida niistä kertyvää dataa reaaliaikaisesti. Palvelu on kohdennettu asiakastyy-

tyväisyyden NPS-arvon mittaamiseen, mutta samoja periaatteita hyödyntäen se mittaa myös 

työntekijätyytyväisyyttä. Edustaja kertoi kyselyiden laatimiseen liittyvistä havainnoistaan ja 

opasti ohjelmiston tuottaman datan hyödyntämisessä. Feedbackly-palautteenantojärjestelmä oli 

jo valmiiksi toimeksiantajan käytössä, joten se oli luonnollinen valinta kehittämistehtävän toteu-

tusalustaksi.   

Kehittämisprosessin aluksi perehdyin tarkemmin henkilöstövuokraukseen toimialana, sekä etsin 

tietoa siihen liittyvistä työntekijöiden kokemuksista. Tutkitun kokemustiedon saaminen oli tär-

keää, jotta pystyin ymmärtämään vuokratyöntekijöiden kokemia haasteita ja soveltaa niitä hen-

kilöstövuokrausyrityksen näkökulmaan työntekijäkokemusta ajatellessani. Samalla perehdyin 
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työntekijäkokemuksen teoriaan ja sitä rakentaviin toimintaympäristöihin kirjallisuuden ja verkko-

julkaisujen kautta. 

Kolmen työntekijäkokemuksen toimintaympäristön, fyysisen, teknologisen ja kulttuuriympäris-

tön pohjalta lähdin muodostamaan teemoja palautetyökalun kysymyksille. Teemoittelun avulla 

pystyin kohdentamaan kysymykset koskemaan sellaisia asioita, jotka olivat olennaisia työntekijä-

kokemuksen ja sitoutumisen tunteen kannalta.  Tiedon karttuessa syvensin teemoja ja luonnos-

telin kysymyksiä niiden asioiden perusteella, mitä työntekijäkokemuksen kehittämisen kannalta 

erityisesti tuli selvittää. 

5.3.1 Teemojen hahmottelu 

Työntekijäkokemuksen rakentumisen kolme toimintaympäristöä, fyysinen, teknologinen ja kult-

tuurinen, muodostivat palautteessa kysyttävät pääteemat. Vuokratyön luonteen vuoksi fyysinen 

työympäristö voi vaihtua usein, joten se rajattiin jo teemoitteluvaiheessa pois. Kyselyn toteutuk-

sessa yhtenä päätavoitteena oli, että samaa kyselyä voitiin käyttää kaikkiin toimeksiantajan hen-

kilöstövuokrauksen toimialoihin. Työ on hyvin vaihtelevaa, joten sen vuoksi fyysisen ympäristön 

tarkastelun ei katsottu antavan haluttua tulosta. Vuokratyöntekijän työympäristöstä päättää 

käyttäjäyritys. Sen sijaan yrityskulttuuriin ja siihen vaikuttaviin ilmiöihin haluttiin keskittyä enem-

män, sillä siihen osa-alueeseen Henkilöstövuokrausyritys pystyy toiminnallaan vaikuttamaan. 

 

Kuva 6. Palautetyökalun kysymysten teemoittelu 
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Kulttuuriympäristöön liittyväksi osa-alueiksi muodostuivat 1. tavoitteet ja kehittyminen, 2. esi-

miestyö ja johtaminen, 3. vuorovaikutus ja yhteistyö. Nämä asiat sekä vaikuttivat työntekijäkoke-

mukseen, että nousivat esiin haasteina vuokratyöntekijöiden keskuudessa. Kuva 6 havainnollistaa 

kysymysten teemoittelua ja teemojen sisältöjä. Tavoitteet ja kehittyminen liittyvät yksilön omien 

tavoitteiden tarkasteluun. Johtaminen ja esimiestyö -teema tuo esille käyttäjäyrityksen ja esimie-

hen toimintaan liittyviä kokemuksia. Työntekijän ja työyhteisön välistä toimintaa tarkastellaan 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä käsittelevässä teemassa. Lisäksi neljäntenä haluttiin esittää myös 

muita Henkilöstövuokrausyrityksen toimintaa koskevia kysymyksiä, jotka asetin oman palveluko-

kemusta käsittelevän teemansa alle. Teknologiaympäristön osa-alueeksi valittiin 5. ohjelmisto ja 

välineistö, jossa haluttiin selvittää työvälineistön ajantasaisuutta ja toimivuutta suhteessa tehtä-

vään työhön.  

5.3.2 Feedbackly-kyselyiden rakentaminen 

Luonnostelin kysymykset ensin teemoittain viiteen eri kategoriaan. Pian kuitenkin huomasin, 

ettei tuo ryhmittelytapa (kuva 7) tuntunut sopivan Feedbackly-ohjelmiston kysymysten asettelu-

tapaan. Feedbackly tarjosi avointen tai strukturoitujen vastausvaihtoehtojen lisäksi hymiömuo-

toisen vastauksen neljän tai viiden skaalalla. Kysymyksien asetteluun tuli sopia jokin näistä vas-

taustavoista. Koska kyselyltä haluttiin myös tietynlaista rentoutta, kategoria-asettelu tuntui liian 

tutkimukselliselta ja jäykältä. Päätin asettaa kysymykset viiden kategorian sijaan sekaisin, mutta 

erottaen vuokratyötä ja Henkilöstövuokrausyritystä koskevat kysymykset erilleen (Liite 1). 

 

Kuva 7. Esimerkki kysymysten kategorisoinnista 

Kysymyksien asettelussa tuli huomioida tarkasti sanamuodot niin kysymyksissä kuin vastauksissa, 

jotta vastaaminen olisi mahdollista annetuin vaihtoehdoin. Esimerkiksi työntekijöiden tasaver-
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taista kohtelua koskevassa kysymyksessä asettelun tuli kertoa, että vastauksessa haettaisi vastaa-

jan omaa kokemusta. Samoin vastausten määritelmissä tuli esittää se, vastattiinko omaan koke-

mukseen perustuen vai yleiseksi koetun näkemyksen mukaan. 

 

Kuva 8. Esimerkki haasteellisesta kysymyksen asettelusta 

Feedbackly tarjosi hymiömuotoisen vastauksen neljän tai viiden skaalalla. Neutraalien vastausten 

määrä haluttiin minimoida, jotta tuloksiin saataisiin selkeitä eroavaisuuksia. Vastausvaihtoehto-

jen määräksi asetettiin neljä. Kuitenkin esimerkiksi kehittymismahdollisuuksia ja -halukkuutta 

koskevassa kysymyksessä (kuva 8) tuli myös antaa vastaajalle mahdollisuus neutraaliin vaihtoeh-

toon. Esimerkiksi lisätyökseen vuokratyötä tekevät työntekijät voivat olla tyytyväisiä pelkästään 

työpaikan olemassaoloon, eikä työssä kehittymistä koeta välttämättä tarpeelliseksi. Tämä piti 

huomioida kysymyksen asettelussa sekä vastausvaihtoehdoissa. 

Feedbackly-ohjelmistossa kyselyn sisään voitiin räätälöidä erilaisia logiikoita eli kysymyspolkuja, 

joilla kysymysten etenemistä voitiin ohjata jatkumaan tiettyyn suuntaan aiempien vastausten pe-

rusteella. Tämä mahdollisti kysymysten räätälöinnin koskemaan joko perehdyttämistä tai työssä 

kehittymistä työsuhteen keston perusteella (liite 2). Samaa ominaisuutta hyödyntäen rakennet-

tiin kysely kysymään tarkentavia lisäkysymyksiä aina niiltä vastaajilta, jotka eivät vastanneet po-

sitiivisesti. Tällä tavoin kyselystä saatiin lyhyempi, sekä saatiin tietoon tarkempia syitä huonon 

kokemuksen taustalla. Myös positiivisten vastausten lisäkysymykset olisivat antaneet hyvää lisä-

tietoa onnistumisista, mutta koska kehittämistehtävässä haluttiin keskittyä työssä ilmeneviin 

haasteisiin, ne rajattiin pois. 
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5.3.3 Palautetyökalun testaus ja sitä seuranneet muutokset 

Henkilöstövuokrausyrityksen kaksi henkilöstökonsulttia testasivat palautetyökalua teollisuusalan 

asiakasyrityksen vuokratyöhenkilöstön kanssa. Testaustilaisuus järjestettiin käyttäjäyrityksen ti-

loissa vuoronvaihdon yhteydessä. Tällä haluttiin varmistaa vastausten saatavuus ja kartoittaa 

vuokratyöntekijöiden mielipiteitä kyselyn toimivuudesta ja sisällöstä. Havaintojen pohjalta Hen-

kilöstövuokrausyritys pystyi jo kehittämisvaiheessa luomaan keskustelevaa ilmapiiriä konsulttien 

ja vuokratyöntekijöiden välille. 

Työntekijöille kohdistetun palautetyökalun ajateltiin ensin olevan liian pitkä, mutta työntekijät 

kokivat sen sopivan pituiseksi. Kuitenkin palautetilaisuuden jälkeen koettiin, että Henkilöstövuok-

rausyrityksen palvelun laatua koskevat kysymykset eivät liittyneet tarpeeksi kiinteästi kyselyn al-

kuperäiseen tarkoitukseen. Nämä kysymykset voitiin toteuttaa tarvittaessa omana kyselynään. 

Näin kyselyä saatiin lyhennettyä entisestään ja siten varmistettua, että vastaajien mielenkiinto 

riittäisi myös viimeisiin kysymyksiin asti. 

Muutama palautetyökalun kysymys herätti keskustelua siitä, kenen näkökulmaa kysymyksessä 

haettiin. Vastausvaihtoehdoksi kaivattiin myös neutraalia vaihtoehtoa, sillä neljän asteikko koet-

tiin puutteelliseksi. Kysymyksien asettelusta riippuen päätettiin lisätä vastausvaihtoehtoihin myös 

neutraali vastausvaihtoehto. Kysymysten sanamuotoa tarkennettiin ja yksinkertaistettiin, jotta 

myös mahdolliset vieraskieliset vuokratyöntekijät pystyivät vastaamaan kyselyyn.  

Yhteystietolomakkeen kohdalla konsultit pohtivat sitä, että vapaaehtoisuus tuli kertoa selkeästi 

vastaamisen yhteydessä. Kyselyn alussa olevassa saatetekstissä tuli mainita syyt, miksi kyselyä 

tehtiin ja miksi yhteystiedot kannatti jättää. Yhteystietojen avulla vastaukset pystyttiin yhdistä-

mään vastaajaan ja siten auttamaan häntä kyselyssä esiin tulleissa asioissa. Yhteystietojen jättä-

misestä ei kuitenkaan voinut tehdä pakollista, sillä vuokratyöntekijöiden työhön saattoi liittyä sel-

laisia arkaluontoisia asioita, joista vastaaja kertoisi mieluiten nimettömänä. Yhteystietojen jättä-

minen asetettiin siksi vapaaehtoiseksi. 

5.3.4 Vastausten hyödyntäminen 

Työntekijäkokemuksen kannalta tarkasteltuna olennaista on selvittää työssä ilmeneviä haasteita 

ja puuttua niihin. Kuvan 9 kaavio osoittaa, miten palautetyökalun tuottamaa tietoa voidaan hyö-
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dyntää kolmikantaisessa vuokratyösuhteessa. Työkalun avulla palautetta kerätään vuokratyönte-

kijöiltä. Vastaukset analysoidaan, jotta niistä havaitaan yleinen tyytyväisyyden taso ja kehittä-

mistä vaativat osa-alueet. Näihin asioihin perehdytään tarkemmin kehityskeskusteluissa vuokra-

työntekijän kanssa keskustelun kautta. Kehittämistarpeen alaisiin asioihin pyritään löytämään ke-

hittämisehdotuksia vuokratyöntekijöiden kanssa ja heitä askarruttavat asiat viedään eteenpäin 

käyttäjäyrityksen tietoon. Laatupalavereissa voidaan kertoa vuokratyöhenkilöstön toiveista ja 

konsultoida asiakasta henkilöstön kehittämisestä. Palautetyökalun vastauksia voidaan hyödyntää 

myös yleisesti Henkilöstövuokrausyrityksen oman toiminnan kehittämisessä. 

 

Kuva 9. Palautteen hyödyntämisen prosessi 

Vastausten analysointivaiheessa voidaan kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, jotka vaikut-

tavat tulosten tulkintaan. Vertaamalla koettua yleistunnelmaa koskevia vastauksia ja työsuhteen 

kestoa voidaan pohtia, onko vastaajissa paljon innokkaita uusia työntekijöitä, jotka nostavat yleis-

arviota. Vasta-alkajien määrällä voidaan havaita olevan myös vaikutusta työilmapiiriä koskeviin 

kokemuksiin. Kuitenkin niiden vastaajien kohdalla, jotka arvioivat työilmapiirin olevan heikkoa, 

voidaan avointen kysymysten kautta saada tietoon kokemuksen taustoja. 

Palautetyökalun tuottamasta datasta voidaan havaita tyytyväisyyden tasoa esimerkiksi kysymys-

kohtaisesti tai eNPS-lukua tarkkailemalla. ENPS-arvolla haluttiin selvittää mielikuvia Henkilöstö-

vuokrausyrityksestä, joten kysymys esitettiin vuokrausyrityksen palvelukokemuksen osiossa. 
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Feedbackly-palvelu ei mahdollistanut opinnäytetyön tekohetkellä kahden eri näkökulman NPS-

arvon mittaamista samanaikaisesti, joten sen kohdalla oli oltava tarkkana, miten kysymystä käy-

tettiin. Feedbackly-ohjelmisto kokoaa yhteen kaikista yrityksen kyselykanavista yhteisen NPS-ar-

von, mutta se ei vielä kerro tarkasti juuri vuokratyöntekijöiden näkökulmaa. Palvelu esittää myös 

kyselykohtaisen NPS-arvon, joka on yhteistulos kaikista samaan kyselyyn kertyneistä vastauksista. 

Tämän kyselykohtaisen arvon perusteella on mahdollista selvittää vuokratyöntekijöiden suositte-

luinnokkuus. 

Vastausten hyödyntäminen kehityskeskusteluissa 

Henkilöstökonsultti voi hyödyntää vastauksista tehtyä analyysiä (liite 3) keskustellessaan vuokra-

työntekijöiden kanssa. Tuloksien yhteenvedosta nähdään muun muassa yleiskuva vuokratyönte-

kijöiden viihtyvyydestä, perehdyttämisestä tai kehittymistoiveista. Tarkentavia kysymyksiä esiin 

nousseista kokemuksista voidaan esittää kehityskeskustelun aikana, jolloin saadaan monipuoli-

sempaa tietoa henkilön ja työpaikan tilanteesta. Kyselyä voidaan hyödyntää myös suoraan kehi-

tyskeskustelun tukirunkona. 

Käytäntö, jonka mukaisesti palautetyökalusta saatavaa tietoa hyödynnetään osana kehityskes-

kusteluja, on pitkälti riippuvainen vastaajan identifioinnista. Kehityskeskusteluissa voidaan kes-

kustella tarkemmin yleisen tason kokemuksista, mutta suoraan vuokratyöntekijää koskeviin asi-

oihin ei välttämättä päästä pureutumaan, ellei vastaaja itse niin halua. Vuokratyöntekijä voi siis 

itse päättää, haluaako hän keskusteluissa tuoda esille tarkempia yksityiskohtia. Palautekyselyn 

täyttymäinen kuitenkin valmistelee vastaajaa kehityskeskustelun aiheisiin ja herättää pohtimaan 

työssä askarruttavia asioita. Vastaajalle annetaan tällöin kehityskeskustelussa toinen mahdolli-

suus asioiden esille ottamiseen ja keskustelun kynnys madaltuu. 

Vastausten hyödyntäminen laatupalavereissa 

Vastausten hyödyntäminen käyttäjäyrityksen laatupalavereissa noudattaa hyvin samanlaista kaa-

vaa kehityskeskustelun kanssa. Vastausten analyysistä voidaan tehdä kooste asiakasyritykselle 

kuvaten työntekijöiden kokemusten yleistilannetta (liite 4). Koosteessa voidaan kiteyttää ovatko 

vuokratyöntekijät kokeneet saavansa esimerkiksi riittävästi perehdytystä, miten he tulevat toi-

meen yrityksen vakituisen henkilöstön kanssa tai kokevatko he yleisesti viihtyvänsä. Analysointi-

vaiheessa nähdään, mistä asioista olisi hyvä keskustella käyttäjäyrityksen kanssa ja millaisia rat-

kaisuja vuokratyöntekijät mahdollisesti toivoisivat. Kehittämistarpeiden esille tuominen laatupa-

laverissa tehdään konsultoivasti ja yhteistyötä korostaen. Analyysistä esiin nousevia haasteita voi 

hyödyntää myös lisämyynnin tukena.  
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Vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

NPS-kysymyksen taustatekijöistä saadaan selville, millaiseksi Henkilöstövuokrausyrityksen pal-

velu koetaan. Suorat vastaukset miksi-kysymykseen kertovat, missä yritys on onnistunut ja missä 

se vaatisi kehittämistä. Nämä vastaukset antavat suoraa palautetta, joka on hyödynnettävissä 

palvelun parantamiseksi.  

5.4 Arviointi 

Peilaamalla toteutunutta työkalua alussa asetettuihin tavoitteisiin voidaan katsoa niiden täytty-

neen osittain. Kysely mahdollistaa sellaisen kokemustiedon kysymisen, mitä Henkilöstövuokraus-

yrityksen on haastavaa saada kolmikantaisessa vuokratyösuhteessa muutoin selville. Palautetyö-

kalun hyödyllisyyden ratkaisee kuitenkin se, miten sen tuottama tieto tulkitaan ja mitä toimenpi-

teitä tästä tiedosta seuraa. 

Palautetyökalun testaus antoi lupaavia tuloksia. Palautetyökalun keräämän datan havaittiin ole-

van sellaista, että sitä pystyisi helposti hyödyntämään osana toimeksiantajan kehityskeskusteluja 

ja laatupalavereja. Kehityskeskustelussa käytävä yksityiskohtainen tieto oli kuitenkin riippuvainen 

vastaajien yhteystiedoista, sillä ilman vastausten identifiointia Henkilöstövuokrausyritys ei pysty 

vaikuttamaan yksilötason työntekijäkokemukseen. Työkalu antoi kuitenkin kattavaa yleistietoa 

vuokratyöntekijöiden tilanteesta. Feedbackly-ohjelmiston graafisen ulkoasun avulla tuloksia voi-

tiin myös vertailla nopeasti ja monipuolisesti keskenään. Tämä helpotti ja nopeutti työkalun tu-

loksien analysointia.  

Työkalun kehittämisen voidaan katsoa onnistuneeksi, sillä sen toiminta-ajatus ja vuokratyönteki-

jäkysely aiotaan ottaa käyttöön toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämisessä. Muutamia jat-

kokehitystä vaativia osa-alueita, kuten käyttäjäyrityksen näkökulmaa lukuun ottamatta se onnis-

tui vastaamaan alussa ilmenneeseen tarpeeseen tiedon saannista. 
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työntekijäkokemusta vuokratyössä. Työn toimeksianta-

jana toimiva Henkilöstövuokrausyritys kaipasi enemmän tietoa vuokratyöntekijöidensä tilan-

teesta käyttäjäyrityksissä. Työntekijäkokemuksen kehittämisen välineeksi luotiin palautetyökalu, 

jonka avulla yritys sai selville vuokratyössä ilmeneviä haasteita. 

Henkilöstövuokrauksessa työntekijöiden kokemat haasteet liittyvät paljolti vuokratyölle ominai-

seen epävarmuuteen ja vaihtuvuuteen. Kun työnkuva on keikkaluontoista ja hyvin vaihtelevaa, 

sitoutumista työhön ja työyhteisöön ei vuokratyössä pääse syntymään. Yhteisöllisyyden ja vakau-

den kaipuu kertovat vuokratyöntekijöiden tarpeesta sitoutua.  

Sitoutuminen nivoutuu laajasti työntekijäkokemuksen käsitteeseen. Se on henkilöstön kehittämi-

sen motiivi, mutta myös palkinto hyvin hoidetusta henkilöstön kehittämisestä. Sitouttamisen ti-

lalle on hiljalleen kohonnut työntekijäkokemuksen näkökulma. Ajattelutavan muutosta ovat edis-

täneet digitalisaation ja globalisaation tuoma kilpailu osaajista, mutta myös uusien sukupolvien 

käyttäytymistavat.  

Työntekijäkokemuksen ajatuksena on, että työntekijä haluaa tehdä työtään ja näyttäytyä elämäs-

sään osana organisaatiota. Työntekijäkokemuksen tavoitteena on tukea työn perustehtävää si-

ten, että esteet työssä onnistumiseen poistuvat ja työntekijät voivat saavuttaa oman potentiaa-

linsa. Sen lisäksi, että hyvällä työntekijäkokemuksella voidaan parantaa työhön sitoutumista ja 

työn tuottavuutta, se parantaa myös asiakaskokemusta. 

Työntekijäkokemus on laaja, hankalasti määriteltävä käsite. Se koostuu kaikista yrityksen toi-

mista, jotka vaikuttavat työntekijän työhön, kokemuksiin, ja siten suhtautumiseen yritystä ja työtä 

kohtaan. Vaikutukset alkavat jo yrityksen liikeideasta. Se määrittää, kuinka työntekijäkokemuksen 

toimintaympäristöt (fyysinen, teknologinen ja kulttuurinen) muodostuvat. Merkittävää kuitenkin 

on se, mitä yritys arvostaa, ja ovatko työntekijöiden henkilökohtaiset arvot linjassa näiden 

kanssa. Työntekijäkokemus kattaa koko työntekijän elinkaaren työpaikan hakemisesta työn vii-

meiseen kontaktiin työn päättymisen jälkeen. Tämän laajuuden vuoksi yhtenäistä linjaa käsitteen 

määrittelemiseen ei vielä ole muodostunut. 
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Työntekijäkokemuksen huomioiminen vuokratyössä on ristiriitaista. Työntekijäkokemuksen ke-

hittäminen on puheenaiheena aloilla, joissa vallitsee vahva kilpailu vaativan erikoistason osaa-

jista. Vuokratyö ei aina sovellu tähän profiiliin, sillä usein vuokratyötä tehdään matalamman kou-

lutustason aloilla. Se ei kuitenkaan määritä tai rajaa työvoimapulan aiheuttamaa kilpailua, joka 

ajaa yrityksiä satsaamaan työnantajamielikuvaan ja työntekijöiden hyvinvointiin. Työtehtävien 

koulutusvaatimuksista riippumatta etulyöntiasema voidaan saavuttaa satsaamalla työntekijäko-

kemukseen ja siten olemalla houkuttava työnantaja. Yhtä lailla henkilöstöpalvelualalla halutaan 

pitää kiinni osaavista työntekijöistä. 

Vuokratyöntekijäkokemuksen kehittäminen on työntekijöiden vaihtuvuuden ja alan huonon mai-

neen vuoksi enemmän kuin perusteltua. Työntekijäkokemukseen vaikuttaminen on hyvä aloittaa 

palautteen kysymisen kautta. Palaute ja palautekulttuuri muovaavat vahvasti yrityksen kulttuu-

riympäristöä, joka on yksi kolmesta työntekijäkokemuksen toimintaympäristöistä. Palautteen ky-

symisen kautta saadaan oikeaa tietoa juuri oman yrityksen työntekijöiden kokemuksista ja val-

miita ratkaisuja työn haasteisiin. Se, kuinka paljon henkilöstövuokrausyritys voi tai saa vaikuttaa 

asiakasyrityksen toimintaan, on pitkälti kiinni yritysten välisistä suhteista.  

Kehittämistehtävänä olleen palautetyökalun kautta toimeksiantaja pystyi selvittämään vuokra-

työntekijöiden kokemuksia käyttäjäyrityksessä. Palautetyökalussa kysyttävät teemat perustuivat 

teoriapohjassa esitettyihin aiheisiin ja kyselyssä onnistuttiin tuomaan nämä hyvin esille. Palaute-

työkalua testattiin yhden käyttäjäyrityksen kanssa ja kysely antoi testausvaiheessa oikeanlaista 

tietoa työntekijäkokemuksen kehittämisen tueksi. Työkalun keräämistä tuloksista ei kuitenkaan 

voida vetää johtopäätöksiä koskemaan kaikkia yrityksen monialaisia vuokratyöntekijöitä, vaan jo-

kainen asiakas eli käyttäjäyritys on käsiteltävä omana kokonaisuutenaan.  Tämä parantaa kuiten-

kin mahdollisuuksia personoidumman palvelun tarjoamisessa, kun tuotetusta tiedosta huoma-

taan juuri ne tiettyä asiakasta koskevat seikat.  

Palautetyökalun kehittämisessä seuraava askel olisi pilotoida kyselyitä enemmän, jotta niiden toi-

mivuus toiminnan kehittämisessä voitaisi varmistaa. Useampi testauskerta eri käyttäjäyritysten 

vuokratyöntekijöiden kanssa varmistaisi palautetyökalun toimivuuden monialaisessa ympäris-

tössä. Se antaisi myös varmuuden työkalun hallinnoinnista ja analysoinnin tavoista.  
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Opinnäytetyöstä 

Opinnäytetyössä haasteena oli työn rajaaminen, sillä työntekijäkokemuksen laaja käsite vuokra-

työssä tarkasteltuna olisi yksistään riittänyt opinnäytetyön aiheeksi. Tutkittua tietoa vuokratyön-

tekijöiden kokemuksista löytyi, mutta moniulotteisemman kuvan saamiseksi olisi työ vaatinut 

enemmän toimialakohtaista tuntemusta. Lisäksi suoraa tietoa työntekijäkokemuksen kehittämi-

sestä vuokratyössä tai määräaikaisessa työssä ei löytynyt, vaan teoriaa joutui soveltamaan paljolti 

olettamusten perusteella.  

Palautetyökalun käytännön haasteena oli työntekijäkokemuksen aiheen laajuus, sillä monipuoli-

sen tiedon saamiseksi kysymyksiä oli esitettävä monesta teemasta. Kaikkia kysymyksiä ei voinut 

esittää, koska muutoin kyselystä olisi tullut liian laaja. Pitkien kyselyiden ongelmana on usein se, 

että vastaajien vastausinto laantuu kyselyn edetessä. Tämä oli tiedossa jo kehitystyön alkuvai-

heessa ja yksi työkalun tavoitteista olikin pitää kysely mahdollisimman tiiviinä kokonaisuutena.  

Yleisellä tasolla voidaan pohtia, onko kysely ylipäätään paras lähestymistapa työssä ilmenevien 

haasteiden selvittämiseen. Yhtenä kehittämistehtävän lähestymistapana olisi voinut kysyä heti 

aluksi työntekijöiden ajatuksia siitä, miten he itse haluaisivat kertoa työhön liittyvistä haasteista. 

Silloin myös sitoutumista rakentavien tunneyhteyksien luomiseen olisi voitu satsata heti, kun 

työntekijät olisivat huomanneet, että aito mielenkiinnon kohdistuu myös heihin. 

Jatkokehittämisehdotus 

Kehittämistehtävässä kaavailtiin aluksi palautteen kysymistä myös esimiehen näkökulmasta. 

Vuokratyöntekijäkyselyssä hyödynnettäviä teemoja ei kuitenkaan voinut soveltaa suoraan esi-

miehiin kohdistettavaan kyselyyn, sillä se olisi tuonut ristiriitaa Henkilöstövuokrausyrityksen ja 

asiakasyrityksen välille. Suunnitteilla olleessa esimieskyselyssä painotettiin enemmän toimeksi-

antajayrityksen palvelun laatua. Palautetyökalun kehittämisestä voisi jatkaa lisäämällä työkaluun 

kaksisuuntaisuutta ja kysymällä palautetta myös käyttäjäyrityksen esimiehiltä. 
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Liite 1: Vuokratyöntekijöiden kysely 

Tervetuloa vastaamaan työtyytyväisyyskyselyyn! 

Haluaisimme kuulla hieman mielipiteitäsi nykyisestä työstäsi ja miten sinulla menee. Kyselyyn 

vastaaminen kestää n. 5 minuuttia ja samalla ehdit juoda vaikka kupposen kahvia. Kyselyn etene-

mistä voit seurata ikkunan ylälaidassa olevasta palkista. Vastaathan jokaiseen kysymykseen, jotta 

voimme auttaa sinua työurallasi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.  
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Liite 2: Kyselyn logiikan vuokaavio 
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Liite 3: Vastausten hyödyntäminen kehityskeskustelussa 

Kysymys 
nro 

Aihe Mitä analysoidaan? Miten käsitellään?  
(edellyttää yhteystietoja) 

2-3 yleisfiilis Yrityskohtainen yleisarvio Jos kovin huono yleisarvio yrityksestä, voidaan 
ottaa puheeksi, että miten työntekijä itse kokee 
tilanteen. Tarkentavia kysymyksiä voi esittää 
avoimista vastauksista. 
 

5-6 perehdyttä-
minen 

Perehdyttäminen ok? Lisäpe-
rehdytyksen tarve 

Keskustellaan lisäperehdytyksestä työntekijän 
kanssa. Sovitaan, miten edetään ja miten neuvo-
tellaan käyttäjäyrityksen kanssa. 

7-8 kehittyminen kertoo mielekkyydestä työtä 
kohtaan 

Kehittymisen toive? 

Kertooko siitä, että olisi halua kehittyä eteen-
päin, ehkä siirtyä vaativampiin tehtäviin tai saada 
enemmän vastuuta? Jos on haluja kehittämiseen, 
voidaan pohtia uudelleensijoittelua tai muita 
SHT:n tarjoamia keinoja. 

9-10 ilmapiiri Yleiskokemus Voidaan kysyä ja keskustella ilmapiiristä ja siihen 
vaikuttavista syistä.  

11-12 yhteistyö, 
vakkarit 

Haittaako yhteistyötä jokin? Ratkaisukeinojen pohtiminen.  

13-14 yhteistyö,  
esimies 

Haittaako yhteistyötä jokin? Ratkaisukeinojen pohtiminen. 

15-16 osa työyhtei-
söä 

Yleiskokemus 

Poikkeukset 

Jos ulkopuolisuuden tunne on vahvaa, voidaan 
pohtia, tarvittaisiinko jotain toimenpiteitä, että 
työntekijät voisivat tutustua paremmin. 

17-18 avun saanti Yleiskokemukset Voidaan kysyä tarkentavia esimerkkejä. 

19-20 tasavertai-
suus 

Onko työntekijöillä kokemuksia 
eriarvoisuudesta? 
 

Tilanteen selvittäminen, miksi näin koetaan. 
Työntekijän pohdintoja miten siihen voisi puut-
tua 

21-22 työvälineistö Puutteet, turvallisuusriskit, 
työtä hidastavat asiat. 
 

Kerrotaan, että otetaan puheeksi käyttäjäyrityk-
sen kanssa. 

24-25 tuki uralla Kertoo mitä työntekijä toivoo. Vakinaistaminen erittäin tärkeä huomio! Pohdi, 
voiko esittää jotain ehdotusta toivomukseen liit-
tyen. 
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Liite 4: Vastausten hyödyntäminen laatupalaverissa 

Kooste-esimerkki:  

”Perehdyttämiseen on oltu erittäin tyytyväisiä. Työt sujuvat hyvin ja työpaikassa viihdytään. Työ 

koetaan pääasiassa miellyttävän haastavaksi. Kokemuksen työilmapiiristä ovat hajanaisia, mutta 

syitä tälle ei olla esitetty. Yhteistyö vuokratyöhenkilöstön ja Yritys X:n oman henkilöstön välillä 

koetaan hyväksi, mutta yksi vastaajista kokee sen olevan huonoa, sillä ei koe kuuluvansa jouk-

koon. Hän kokee myös kohtelun olevan vähemmän tasa-arvoista, mutta yleiskokemus tasa-arvoi-

sesta kohtelusta on positiivinen. Esimiehen saavuttaminen avun hetkellä koetaan helpoksi, eikä 

välineistössäkään ole havaittavissa merkittäviä puutteita.” 

Kysymys 
nro 

Aihe Mitä analysoidaan? Miten käsitellään? 

5-6 perehdyttäminen Yleiskokemus Voidaan vaikuttaa myymällä esiperehdy-
tystä tai keskustelemalla työntekijän lisäpe-
rehdyttämisestä. 

7-8 kehittyminen Toivetta kehittymisestä 

Kertoo yleisesti mielekkyy-
destä työtehtäviä kohtaan.  

Halua kehittyä, ehkä siirtyä vaativampiin 
tehtäviin tai saada enemmän vastuuta. 
Mahdollisuuksista keskustelua tarvittaessa. 

9-10 ilmapiiri Yleiskokemus Jos yleiskokemus huono, keskustellaan asi-
asta asiakkaan kanssa. Onko tarvetta muu-
toksiin? 

11-12 yhteistyö, vakkarit Haittaako yhteistyötä jokin? Yhteisten ratkaisujen tai tarpeen pohtimi-
nen. 

13-14 yhteistyö, esimies Haittaako yhteistyötä jokin? Yhteisten ratkaisujen tai tarpeen pohtimi-
nen. 

15-16 osa työyhteisöä Yleiskokemuksen arviointi Jos ulkopuolisuuden tunne on vahvaa, voi-
daan pohtia, tarvittaisiinko jotain toimenpi-
teitä, että työntekijät voisivat tutustua pa-
remmin joko keskenään tai/sekä vakihenki-
löstön kanssa. 
 

17-18 avun saanti Se kertoo, onko esimies ta-
voitettavissa työntekijöilleen. 

Keskustelemalla asiakkaan kanssa työnteki-
jöiden tuntemuksista. 

19-20 tasavertaisuus Onko työntekijöillä kokemuk-
sia eriarvoisuudesta? 
Avoimet vastaukset 

Miten siihen voisi puuttua? Voisiko henki-
löstöjen välistä yhteistyötä vahvistaa tai ta-
sata työn palkkiojärjestelmää?  
 

21-22 työvälineistö Puutteet, turvallisuusriskit, 
työtä hidastavat asiat. 

Onko havaittu samoja ongelmia esimiehen 
taholla? Mitä toimenpiteitä tehty? Mitä 
voisi tehdä? 
 

24-25 tuki uralla Vakinaistaminen erittäin tär-
keä huomio! 

Vakinaistamisen mahdollisuuksien kartoitus 
asiakkaan kanssa  
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